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ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 8 / 2020
γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ
ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
«ηεξεά

Διιάδα 2014-2020»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ (10): «Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε
ηεο θηψρεηαο-ΔΚΣ»
ΣΗΣΛΟ ΠΡΑΞΖ: « Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε
Κέληξα Κνηλφηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (KEM) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο"
Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α. Δ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 «ύζηαζε αλεμάξηεηεο αξρήο γηα ηελ
επηινγή πξνζσπηθνύ θαη ξύζκηζε ζεκάησλ δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 28 Α), όπσο έρνπλ
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ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.
4430/2016 (ΦΔΚ 205/η.Α΄/31-10-2016).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 1518/1985 «Καηαβνιή ηεο ζύληαμεο ησλ δεκνηηθώλ
θαη θνηλνηηθώλ ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζώο θαη ηεο ρνξεγίαο ησλ
δεκάξρσλ θαη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ από ην δεκόζην ηακείν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ
30/η.Α΄/6-3-1985), βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπζηάζεθε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α), όπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
4. Σελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4038/2012 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ
ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015»
(ΦΔΚ 14/η.Α΄/2-2-2012).
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4057/2012 «Πεηζαξρηθό Γίθαην Γεκνζίσλ
Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 54 Α).
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4314/2014 «α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) ζην Διιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ
Ν.3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 265/η.Α΄/23-12-2014).
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4403/2016 (ΦΔΚ 125/η.Α΄/7-7-2016).
8. Σνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία
ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο
γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ ηνπ Διιεληθνύ
Κνηλνβνπιίνπ 4624/2019 (ΦΔΚ 137/Α’) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ
Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη
ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11-3-2020)
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/Α΄/12-10-2020).
11. ππ’ αξηζκ. 134453/2015 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Ρπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο ησλ
δαπαλώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ-ΠΓΔ (Σξνπνπνίεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο 46274/26-9-2014 (ΦΔΚ 2573/η.Β’)»
(ΦΔΚ 2857/η.Β’/28-12-2015).
12. Σελ ππ’ αξηζ. Γ14/15834/237/08-04-2019 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε “Καζνξηζκόο
πξνδηαγξαθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο” (ΦΔΚ 1344/η.Β΄/19-4-2019).
13. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1475/10-6-2019 (ΑΓΑ: ΦΥ1Ξ7ΛΖ-2Ξ5) Πξόζθιεζε (Κσδηθόο
Πξόζθιεζεο: 54 A/A OΠ ΔΠΑ: 3720,Έθδνζε:1/0 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο
Δ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθό
Πξόγξακκα «ηεξεά Διιάδα» - Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 10 «Πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο
έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο –ΔΚΣ», ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην
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Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ), κε ηίηιν: «Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ
δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» θαη ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 2280/27-9-2019 ηξνπνπνίεζε
απηήο, κε Κσδηθό 54 (ΑΓΑ:6ΞΞ7ΛΖ-ΒΑΒ).
14. Σελ ππ’ αξηζκ. 210/23-10-2019 (ΑΓΑ:ΦΣΤΗΧΖΒ-ΦΖΛ) Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, κε ζέκα: «Λήςε απόθαζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ
Σαλάγξαο ζην έξγν κε ηίηιν «Δλίζρπζε ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε
Κέληξα Κνηλόηεηαο (ΚΚ), Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ) ππό ην ζεκαηηθό
ζηόρν 9 ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ)» θαη ηελ 97/17-2020 (ΑΓΑ:9ΦΦ8ΧΖΒ-ΛΒΥ) Απόθαζε ηνπ ίδηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα: «Λήςε
απόθαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό γιώζζαο Γηαπνιηηηζκηθνύ Μεζνιαβεηή» .
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 260/30-10-2019 (ΑΓΑ:6ΤΓ2ΧΡΜ-7ΦΝ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Θεβαίσλ, κε ζέκα «Λήςε απόθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ
Θεβαίσλ ζηε δξάζε «Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε
Κέληξα Κνηλόηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο».
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 362/30-10-2019(ΑΓΑ:ΦΛΗΧΛΖ-Α5Γ) Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Γήκνπ Λεβαδέσλ, κε ζέκα: «΄Έγθξηζε α) ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηε δξάζε
«Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο
ζε Κέληξα
Κνηλόηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο», β) ζύλαςε Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ θαη
ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ., γ) νξηζκνύ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. σο Γηθαηνύρνπ ηεο Πξάμεο, δ)
νξηζκνύ εθπξνζώπνπ θαη αλαπιεξσηή απηνύ ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο,
ε) νξηζκνύ ηεο γιώζζαο πνπ ζα νκηιεί ν Γηαπνιηηηζκηθόο Μεζνιαβεηήο θαη ζη)
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 580/27-9-2019 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Α.Δ. κε ηελ νπνία α) εγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ Πξάμεσλ γηα ηε Γξάζε
«Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο (ΚΚ)/
Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ)», ζηηο ΔΤΓ ησλ ΠΔΠ θαη β) εμνπζηνδνηεί ην
Γηεπζύλνληα ύκβνπιν λα δηελεξγήζεη θάζε αλαγθαία πξάμε γηα ηελ ππνβνιή ησλ
πξνηάζεσλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο θαζώο θαη γηα ηε ζύλαςε θαη ππνγξαθή ησλ
Πξνγξακκαηηθώλ πκβάζεσλ κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 402/24-2-2020 (ΑΓΑ: 6ΝΚΜ7ΛΖ-ΖΑ8). απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
ηεξεάο Διιάδαο κε ζέκα: «Έληαμε ηεο πξάμεο “Δλίζρπζε
ησλ ππεξεζηώλ
δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο” κε θσδηθό ΟΠ 5052613 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
“ηεξεά Διιάδα 2014-2020”».
19. Σν εγθεθξηκέλν από 24-2-2020 Σερληθό Γειηίν Πξάμεο κε θσδηθό πξάμεο MIS (ΟΠ):
5052613 κε ηίηιν πξάμεο «Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε
Κέληξα Κνηλόηεηαο/ Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο
Διιάδαο».
20. Σελ από 25 Φεβξνπαξίνπ 2020 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ ησλ Γήκσλ Θεβαίσλ,
Λεβαδέσλ, Σαλάγξαο θαη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3387/03-3-2020 Απφθαζε Τινπνίεζεο Με Ίδηα Μέζα (ΑΓΑ:
ΧΥ6Η465ΕΧ5-Δ2Ε) κε ζέκα «Απόθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1
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«Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο/ Κέληξα
Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (ΚΔΜ) ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο», ηεο Πξάμεο κε θσδηθό
ΟΠ (MIS) 5052613».
22. Σελ ππ’ αξηζκ. 596/30-6-2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Α.Δ., γηα α) ηελ απνδνρή ησλ νθηώ (8) Απνθάζεσλ Έληαμεο ησλ Πξάμεσλ «Δλίζρπζε/
Πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο/Κέληξα
Έληαμεο Μεηαλαζηώλ» κε θσδηθνύο ΟΠ 5063550 (ΑΜΘ), 5052409 (Αηηηθή), 5052615
(Γπηηθή Διιάδα), 5052682 (Ήπεηξνο), 5052616 (Θεζζαιία), 5052384 (Κεληξηθή
Μαθεδνλία), 5052614 (Κξήηε), 5052613 (ηεξεά Διιάδα) θαη ηελ έγθξηζε ησλ
αληίζηνηρσλ Απνθάζεσλ Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα, β) ηελ έγθξηζε ησλ νθηώ (8)
Αλαθνηλώζεσλ ΑΔΠ θαη ησλ πεξηιήςεώλ ηνπο, γηα ηελ πξόζιεςε Γηαπνιηηηζκηθώλ
Μεζνιαβεηώλ κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη γ) ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ
Γηεπζύλνληα πκβνύινπ, όπσο πξνβεί ζε θάζε απαηηνύκελε ελέξγεηα θαζώο θαη ζηελ
έθδνζε θαη ππνγξαθή θάζε ζρεηηθήο απόθαζεο ή εγγξάθνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
δεκνζίεπζε ησλ Αλαθνηλώζεσλ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ Πξάμεσλ.
23. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 641699/20-10-2016 αλαθνίλσζε ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ γηα θαηαρώξεζε ζηε κεξίδα ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ
Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ, ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Α.Δ.» κε αξηζκό
θαηαρώξηζεο ΓΔΜΖ 377501000 θαη ζπλεκκέλν ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο.
24. Σν ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.
25. Σνλ ηζρύνληα Καλνληζκό Πξνζσπηθνύ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.
26. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10778/5-8-2020 Βεβαίσζε εμαζθάιηζεο πίζησζεο ηεο Διιεληθήο
Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ., γηα ηελ θάιπςε
κηζζνδνζίαο ηνπ ππό πξόζιεςε πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηώλ δηαπνιηηηζκηθήο
κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα Κνηλόηεηαο/Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο».
27. Σν από 11-9-2020 mail ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ
πξόζιεςεο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4430/2016.

Αλαθνηλψλεη
Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, ζπλνιηθά ηξηψλ (3) αηφκσλ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο
«Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ δηαπνιηηηζκηθήο κεζνιάβεζεο ζε Κέληξα
Κνηλφηεηαο/ Κέληξα Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (ΚΔΜ) ηεο Πεξηθέξεηαο
ηεξεάο Διιάδαο» γηα ηνπο Γήκνπο Θεβαίσλ, Λεβαδέσλ θαη Σαλάγξαο
πνπ εδξεχνπλ ζην Ν. Βνησηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά
ππεξεζία, ηφπν απαζρφιεζεο, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο,
αξηζκνχ αηφκσλ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα απαηηνχκελα (ηππηθά
θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β):
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ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο
ζέζεο

Τπεξεζία

Σφπνο
Απαζρφιεζεο

Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.E.
801

Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ
Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ
Γήκνπ Θεβαίσλ κε
Παξάξηεκα ΚΔΜ

Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.E.
802

Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ
Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ
Γήκνπ Λεβαδέσλ

ΓΖΜΟ
ΘΖΒΑΗΧΝ

ΓΖΜΟ
ΛΔΒΑΓΔΧΝ

Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.E.
803

Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ
Κέληξνπ Κνηλφηεηαο ηνπ
Γήκνπ Σαλάγξαο

ΓΖΜΟ
ΣΑΝΑΓΡΑ

Δηδηθφηεηα

*ΠΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΣΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΓΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
*ΠΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΣΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΓΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
*ΠΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΣΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ

ειίδα 5 από 15

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο

Αξηζκφο
αηφκσλ

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη
κέρξη 12 κήλεο
κε αλαλέσζε ή
παξάηαζε έσο
ην ηέινο ηεο
πξάμεο

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη
κέρξη 12 κήλεο
κε αλαλέσζε ή
παξάηαζε έσο
ην ηέινο ηεο
πξάμεο

1

Απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη
κέρξη 12 κήλεο
κε αλαλέσζε ή
παξάηαζε έσο
ην ηέινο ηεο
πξάμεο

1

ΑΔΑ: ΨΤΩΝ465ΖΩ5-ΛΓ4

ΠΗΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΗ ΔΠΟΥΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (αλά θσδηθφ ζέζεο)
Κσδηθφο
ζέζεο

Σφπνο
Απαζρφιεζεο

Τπεξεζία

Δηδηθφηεηα

Γηάξθεηα
ζχκβαζεο

Αξηζκφο
αηφκσλ

Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο
ελ ειιείςεη
ΓΔ
Γηαπνιηηηζκηθψλ
Μεζνιαβεηψλ
γηα πξφζθπγεοκεηαλάζηεο

* ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ
Αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ Γηαπνιηηηζκηθώλ Μεζνιαβεηώλ (ΓΜ) πνπ ζα εληζρύζνπλ ην έξγν
ησλ αλσηέξσ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο ελδεηθηηθά ζα είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ πξνο ηνπο
κεηαλάζηεο, αηηνύληεο θαη δηθαηνύρνπο δηεζλνύο πξνζηαζίαο, ε δηεπθόιπλζε ηεο
επηθνηλσλίαο ηνπο κε δεκόζηνπο νξγαληζκνύο ή κε άιινπο ηνπηθνύο θνξείο/δνκέο, ε
ππνβνήζεζε δεκηνπξγίαο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ κειώλ κεηαλαζηεπηηθώλ
/πξνζθπγηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμάιεηςε ησλ
αξλεηηθώλ ζηεξενηύπσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ.
ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

801

1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.)
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.\
2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΟΤΡΝΣΟΤ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ
Ν.1599/86).
.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
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ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΟΤΡΝΣΟΤ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ
Ν.1599/86).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΟΤΡΝΣΟΤ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ
Ν.1599/86).
ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο (Π..Δ.)
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Καιή γλώζε ηεο ΑΡΑΒΗΚΖ θαη ΑΓΓΛΗΚΖ γιώζζαο
.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
802

1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή
ηζόηηκνο ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Καιή γλώζε ηεο ΑΡΑΒΗΚΖ θαη ΑΓΓΛΗΚΖ γιώζζαο
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Καιή γλώζε ηεο ΑΡΑΒΗΚΖ θαη ΑΓΓΛΗΚΖ γιώζζαο
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ΑΔΑ: ΨΤΩΝ465ΖΩ5-ΛΓ4

ΠΗΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
Κσδηθφο ζέζεο

Σίηινο ζπνπδψλ
θαη
ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα

ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή δίπισκα Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Δπηινγήο
(Π..Δ.) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.\
2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΠΑΝΣΕΑΜΠΗ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε
ηνπ Ν.1599/86).
.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)

803

1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ή πηπρίν ή δίπισκα Πξνγξακκάησλ
πνπδώλ Δπηινγήο (ΠΔ) ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο ή πηπρίν ΚΑΣΔΔ ή ηζόηηκνο
ηίηινο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΠΑΝΣΕΑΜΠΗ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε
ηνπ Ν.1599/86).
ΠΡΟΟΝΣΑ Β’ ΔΠΗΚΟΤΡΗΑ:
(Δθόζνλ ε ζέζε δελ θαιπθζεί από ππνςήθην κε ηα αλσηέξσ πξνζόληα)
1. Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο ή
κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο.
2. Γλώζε ηεο δηαιέθηνπ ΠΑΝΣΕΑΜΠΗ (απνδεηθλπόκελε κε Τπεύζπλε Γήισζε
ηνπ Ν.1599/86).

Οη ππνςήθηνη/εο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο από 18 έσο 65 εηώλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
Ζ ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:
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ΠΗΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ
1. ΥΡΟΝΟ ΑΝΔΡΓΗΑ (100 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 25 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)
κήλεο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 θαη άλσ
κνλάδεο

0

0

0

100

125

150

175

200

225

250

275

300

2. ΑΝΖΛΗΚΑ ή ΔΝΖΛΗΚΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ ΣΔΚΝΑ (20 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν)
αξηζκόο ηέθλσλ
1
2
3
4
5
…
…
κνλάδεο

20

40

60

80

…

100

…

3. ΑΓΑΜΟ, ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟή ΔΝ ΥΖΡΔΗΑ ΓΟΝΔΑ (25 κνλάδεο)
4. ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΗ ΑΝΧ (80 κνλάδεο)
5. ΔΜΠΔΗΡΗΑ (15 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 40 κήλεο)
1
2
3
4
5
6
7
κήλεο εκπεηξίαο
κνλάδεο

15

30

45

60

75

90

105

8

9

10

…

37

38

39

40 θαη άλσ

120

135

150

…

555

570

585

600

ΔΜΠΔΗΡΗΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ
Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία γηα ηνπο παξαθάησ θσδηθνύο ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε
κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ
πνπ παξαζρέζεθε ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο θαη δξάζεηο ζπλαθείο κε επάισηεο
νκάδεο θαη θνηλσληθή έληαμε.
ΚΧΓΗΚΟ ΘΔΔΧΝ

801,802,803

ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ
ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία επηινγήο.
Γηα ηελ απόδεημε ηεο εκπεηξίαο απηήο βι. δηθαηνινγεηηθά
πεξίπησζε Β ή Δηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο εκπεηξίαο
ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαθνηλώζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ5) - ΚΔΦΑΛΑΗΟ IΗ., ζηνηρείν
13. Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο εκπεηξίαο.

Οη ηξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο εκπεηξίαο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ εξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ
(ΟΥ)» (βι. ΚΔΦΑΛΑΗΟ I., ελφηεηα Δ., ππνελφηεηα «ΣΡΟΠΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΔΜΠΔΗΡΗΑ»).
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ππνςήθηνη γηα ηελ απόδεημε ησλ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β), ησλ
ινηπώλ ηδηνηήησλ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηεο ππεξεζίαο καο (www.eetaa.gr) όια ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα
αλαθνίλσζε θαη ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ
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Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ
Αγαζψλ, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019»
δηθαηνινγεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ,
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ» ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ αλσηέξσ Παξαξηήκαηνο.

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:






Ζ γλψζε ησλ δηαιέθησλ ΟΤΡΝΣΟΤ θαη ΠΑΝΣΕΑΜΠΗ απνδεηθλχεηαη κε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο πνπ ζα ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαζψο
θαη ε ηπρφλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 πξέπεη απαξαηηήησο λα
εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο, κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο
θαη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.
Μεηά ηελ επηινγή ησλ Γηαπνιηηηζκηθψλ Μεζνιαβεηψλ, ζα αθνινπζήζεη εληαίν
Πξφγξακκα Καηάξηηζεο.
ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε, έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη αιινδαπνί,
ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη α) δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα δηακνλήο πνπ ηνπο
παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη β) γλσξίδνπλ ηελ ειιεληθή
γιψζζα ζε βαζκφ επαξθή γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (βι.
«Παξάξηεκα Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ)
γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ,
Κέληξα
Κνηλφηεηαο,
Γνκέο
Αζηέγσλ”»
Κεθάιαην
ΗΗ:
Απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).



Σίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ απαηηνύληαη από ηελ
Αλαθνίλσζε, πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλνδεχνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη λα έρνπλ επηθπξσζεί, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα
ζην «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ
ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΓΙΑ ΣΙ
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΙ “ΓΟΜΔ
ΠΑΡΟΥΗ ΒΑΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΩΝ”» με
ζήμανζη έκδοζηρ «2-12-2019» θαη εηδηθόηεξα ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ
Κεθαιαίνπ ΗΗ κε ηίηιν «ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΣΗΣΛΧΝ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ
ΒΔΒΑΗΧΔΧΝ».



Γηα ηελ απφδεημε ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηηνύληνο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα
δηθαηνινγεηηθά
πνπ
πξνβιέπνληαη
ζηελ
ππ΄
αξηζκ.
πξση.
ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/570/νηθ.3824/3.2.2017 απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξόηεζεο (ΦΔΚ 272/6.2.2017/η.Β΄) (ζηνηρείν 12 ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΟΥ κε ζήκαλζε έθδνζεο «2-12-2019»).



Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδόκελα ζην «Παξάξηεκα αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ
εξγαζίαο
Οξηζκέλνπ
Υξόλνπ
(ΟΥ)»
ΓΗΑ
ΣΗ
ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ “ΓΟΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΒΑΗΚΧΝ
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ΑΓΑΘΧΝ, ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ, ΓΟΜΔ ΑΣΔΓΧΝ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο
«2-12-2019».

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα όξηα
ειηθίαο θαη όια ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 8 ηνπ Ν. 2190/1994 (όπσο ηζρύεη), λα
δεκνζηεπζεί ζε δύν (2) εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ησλ λνκώλ Αηηηθήο
θαη Βνησηίαο, εθόζνλ εθδίδνληαη. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη κία εθεκεξίδα (εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία) ε δεκνζίεπζε ζα γίλεη ζηελ εθεκεξίδα απηή δύν (2) θνξέο.
Αλάξηεζε νιόθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο [καδί κε ην «Παξάξηεκα Αλαθνηλώζεσλ
πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΟΥ) γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεηο
“Γνκέο Παξνρήο Βαζηθώλ Αγαζώλ, Κέληξα Κνηλόηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε
έθδνζεο «02.12.2019» θαη ην Δηδηθό Παξάξηεκα: (Α2) Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε
ζήκαλζε έθδνζεο «07-12-2020»] λα γίλεη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.
Α.Δ) θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηήο (www.eetaa.gr) θαζώο θαη ζην ρώξν ησλ αλαθνηλώζεσλ
ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ δήκσλ Αζελαίσλ, Θηβαίων, Λεβαδζων και
Τανάγρας. Θα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάξηεζεο ζην θνξέα (ζύκθσλα κε ην
άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη), ην νπνίν ζα απνζηαιεί απζεκεξφλ ζην
ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox @asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθό ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.5
θαη λα ηελ ππνβάινπλ, ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ππεξεζίαο καο, κέζσ ηεο
δηαδξνκήο
ΑΡΥΗΚΖ
ΔΛΗΓΑ(www.eetaa.gr),
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ
ΜΔΟΛΑΒΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ.
Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 213 1320 742 θαη 213 1320 744 - πιεξνθνξίεο θαηά ηηο ψξεο
10:00 – 13:00.
Σν εκπξόζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο.
Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ε ηπρφλ ππεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986 πνπ ζα
ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά πξέπεη απαξαηηήησο λα εκθαλίδνληαη ππνγεγξακκέλεο,
κε θπζηθή ππνγξαθή. Αλππφγξαθεο αηηήζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο δελ ζα
γίλνληαη δεθηέο.
Δπηζεκαίλεηαη: φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο
Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηφ σο GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018,
θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή ησλ
ππνςεθίσλ ζηε δηαδηθαζία πξόζιεςεο κε ηελ νηθεηνζειή ππνβνιή αίηεζεο κε ηα
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ζπλεκκέλα ζε απηή δηθαηνινγεηηθά πξνο ηνλ Φνξέα, ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ
ππνςεθίνπ γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα
πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο ζε αξρείν (θπζηθό ή
ςεθηαθό) γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα όζν ρξόλν απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζνύλ νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο. Οη θνξείο νθείινπλ λα
πξνζηαηεύνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ από ηπρόλ ππνθινπή
πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο
αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα.
Κάζε ππνςήθηνο δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε θαη γηα ζέζεηο κίαο κφλν
θαηεγνξίαο πξνζσπηθνύ (ΠΔ ή ΣΔ ή ΓΔ ). Ζ ζώξεπζε ζέζεσλ δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ
πξνζσπηθνύ ζε κία ή πεξηζζόηεξεο αηηήζεηο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ζε θάζε πεξίπησζε
αθχξσζε όισλ ησλ αηηήζεσλ θαη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ από ηελ πεξαηηέξσ
δηαδηθαζία.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκέξεο (ππνινγηδόκελεο
εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο
(Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ) θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηήο (www.eetaa.gr) θαζώο θαη ζην ρώξν
αλαθνηλώζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ, Θεβαίσλ,
Λεβαδέσλ θαη Σαλάγξαο, εθόζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρόλ κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο
ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε νιόθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο
εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λόκν, εμαηξεηέα (δεκόζηα αξγία) ή κε εξγάζηκε, ηόηε ε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη εληαία γηα φιεο ηηο θαηά ηφπνπο
Τπεξεζίεο καο θαη αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ή
αλάξηεζεο ηεο παξνύζαο ζην Ννκό πνπ απηή ζα δεκνζηεπζεί ή αλαξηεζεί ηειεπηαία,
ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα έληππα ησλ αηηήζεσλ: α) ζην δηθηπαθό ηόπν
ηεο ππεξεζίαο καο (www.eetaa.gr)· β) ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη
ζπγθεθξηκέλα αθνινπζώληαο από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: Πνιίηεο  Έληππα –
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ γ) ζηα θαηά ηόπνπο Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) αιιά θαη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε
(www.kep.gov.gr), απ' όπνπ κέζσ ηεο δηαδξνκήο: χλδεζκνη  Αλεμάξηεηεο θαη άιιεο
αξρέο  ΑΔΠ ζα νδεγεζνύλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΑΔΠ θαη
από εθεί ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηα έληππα κέζσ ηεο δηαδξνκήο: Πνιίηεο  Έληππα –
Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ Φνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ ΟΥ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Καηάηαμε ππνςεθίσλ
Αθνύ ε ππεξεζία καο επεμεξγαζηεί ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο θαηαηάζζεη βάζεη
ησλ θξηηεξίσλ ηνπ λόκνπ (όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο αλαθνίλσζεο).
Ζ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή γηα ηελ
πξόζιεςε κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:
1. Πξνεγνχληαη ζηελ θαηάηαμε νη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα θχξηα πξνζφληα ηεο
εηδηθόηεηαο θαη αθνινπζνύλ νη έρνληεο ηα επηθνπξηθά (Α΄, Β΄ επικοςπίαρ κ.ο.κ.).
2. Ζ θαηάηαμε κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζόληα (κύπια ή επικοςπικά)
γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ από
ηα βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο (σπόνορ ανεπγίαρ, ανήλικα ή ενήλικα
πποζηαηεςόμενα καηά ηο νόμο ηέκνα, ιδιόηηηα άγαμος, διαζεςγμένος ή εν σηπεία γονέα,
αναπηπία ηος αιηούνηορ και αποδεδειγμένη επγαζιακή εμπειπία από απαζσόληζη ζε
ζςγσπημαηοδοηούμενερ δομέρ και δπάζειρ ζςναθείρ με εςάλωηερ ομάδερ και κοινωνική
ένηαξη).
3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηόο
πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην (σπόνορ ανεπγίαρ)
θαη, αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην
(απιθμόρ ανήλικών ή ενήλικων πποζηαηεςόμενων καηά ηο νόμο ηέκνων) θαη νύησ θαζεμήο.
Αλ θαη πάιη ηζνβαζκνύλ, πξνεγείηαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία κε βάζε ηελ εκεξνκελία
γέλλεζήο ηνπ, ελώ αλ εμαληιεζνύλ όια ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ε κεηαμύ ηνπο ζεηξά
θαζνξίδεηαη κε δεκόζηα θιήξσζε.

Σα θσιχκαηα ηεο νθηάκελεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ Π.Γ. 164/2004 ΓΔΝ ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ
ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ πινπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ή έξγσλ ηεο
παξ.3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ
Ζ ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη, ην αξγφηεξν κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ
ππνςεθίσλ ζην θαηάζηεκα θαη ζην δηθηπαθό ηόπν απηήο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα
απνζηείιεη άκεζα γηα έιεγρν ζην ΑΔΠ, ελώ ζα ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ
αλάξηεζεο (ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο ηζρύεη) ην νπνίν ζα
ππνγξαθεί από δύν (2) ππαιιήινπο ηεο ππεξεζίαο. Σν πξαθηηθό απηό ζα απνζηαιεί
απζεκεξφλ ζην ΑΔΠ είηε ζην e-mail: sox@asep.gr είηε ζην fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ, επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο, κέζα
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά), ε
νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη
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απνθιεηζηηθά κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην ΑΔΠ
ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ prosl.enstasi@asep.gr θαη, γηα λα εμεηαζηεί, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από
απνδεηθηηθό θαηαβνιήο παξαβφινπ είθνζη επξψ (20 €), πνπ έρεη εθδνζεί είηε κέζσ ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ (e-παξάβνιν), βι. ινγόηππν «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr), είηε από Γεκόζηα
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.). Ο ππνςήθηνο πξέπεη λα αλαγξάςεη ηνλ θσδηθό/αξηζκό ηνπ
παξαβόινπ ζηελ έλζηαζε θαη λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηνπ ειεθηξνληθνύ παξαβόινπ κέρξη
ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε ππνβιεζείζα έλζηαζε
γίλεη δεθηή, ην θαηαβιεζέλ πνζό επηζηξέθεηαη ζηνλ εληζηάκελν.
Ζ ππεξεζία νθείιεη λα απνζηείιεη ζην ΑΔΠ εληόο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ
θσηναληίγξαθα ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ
ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: Πξφζιεςε
Μεηά από ηελ ηπρόλ αλακόξθσζε ησλ πηλάθσλ βάζεη απηεπάγγειηνπ ή θαη’ έλζηαζε
ειέγρνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ ζπλεπάγεηαη αλαθαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ θαη ε νπνία εθηειείηαη
ππνρξεσηηθά από ηνλ θνξέα, ε ππεξεζία πξνζιακβάλεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ.
Οη πξνζιεθζέληεο πξηλ ηελ έλαξμε εξγαζίαο ηνπο ζα νινθιεξώζνπλ ζύληνκν
επηκνξθσηηθό θύθιν ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Μεζνιάβεζε.
Πξνζιεθζέληεο νη νπνίνη απνρσξνύλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο ζύκβαζήο ηνπο,
αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο από ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο
νηθείαο εηδηθόηεηαο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε απηόλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη ππνςήθηνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ιόγσ αληηθαηάζηαζεο
απνρσξνύλησλ ππνςεθίσλ, απαζρνινύληαη γηα ην ππνιεηπφκελν, θαηά πεξίπησζε,
ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξώζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ.

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο απνηειεί θαη ην «Παξάξηεκα
Αλαθνηλψζεσλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (ΟΥ) γηα ηηο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δξάζεηο “Γνκέο Παξνρήο Βαζηθψλ Αγαζψλ, Κέληξα
Κνηλφηεηαο, Γνκέο Αζηέγσλ”» κε ζήκαλζε έθδνζεο «02-12-2019», ην νπνίν
πεξηιακβάλεη: i) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο κε
θσδηθφ ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠ ΟΥ.5, ζε ζπλδπαζκφ κε επηζεκάλζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα
θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ii) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
έγθπξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
έρνπλ πξφζβαζε ζην Παξάξηεκα απηφ, αιιά θαη ζην Δηδηθφ Παξάξηεκα: Α(2)
Απφδεημεο Γισζζνκάζεηαο κε ζήκαλζε έθδνζεο «7-12-2020», κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) θαη ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ίδηαο δηαδξνκήο πνπ
αθνινπζείηαη θαη γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ εληχπνπ ηεο αίηεζεο δειαδή: Κεληξηθή
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ζειίδα  Πνιίηεο  Έληππα – Γηαδηθαζίεο  Γηαγσληζκψλ θνξέσλ  Οξ. Υξφλνπ
ΟΥ.

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΖ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.

ΠΤΡΗΓΧΝ ΠΤΡΗΓΧΝ
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